PIOTRTRAVEL
ZADZWOŃ: 604 555 140

JUŻ OD

690 PLN

BIESZCZADY
PROGRAM
DZIEŃ I
DZIEŃ II
DZIEŃ III
DZIEŃ IV

Lokalizacja: Bieszczady
Termin: Dowolny
Typ dojazdu: Autokar
Ilość dni: 1

W CENIE
OTRZYMUJESZ
I Dzień
Zbiórka o godzinie 7:00 i wyjazd
w kierunku Łańcuta
Zamek w Łańcucie jest jedną z
najpiękniejszych rezydencji
arystokratycznych
w Polsce. Słynie ze znakomitych
wnętrz mieszkalnych oraz
niezwykle interesującej kolekcji
pojazdów konnych. Zespół
pałacowy otacza stary,
malowniczy park w stylu
angielskim, w którym wznoszą się
liczne pawilony i zabudowania
gospodarcze, ściśle niegdyś
związane z codziennym życiem
łańcuckiej rezydencji.
Zakwaterowanie w Polańczyku.
Czas wolny – Plażowanie.
Obiadokolacja.
II Dzień
Śniadanie, przejazd autokarem
nad Solinę, spacer po koronie
Zapory Wodnej (możliwość
zwiedzania wnętrza – 15 zł od os.)
Rejs Statkiem po Solinie. Powrót
do Polańczyka. Czas-wolny Plażowanie. Obiadokolacja i
nocleg.
III Dzień
Śniadanie. Przejazd do Centrum
Kultury w Myczkowcach –
miniatury Cerkwi i Kościołów oraz
Ogród Biblijny. Zabytki Leska –
legendarny kamień leski,
synagoga i kirkut. Czas wolny –
Plażowanie. Obiad. Wieczór
integracyjny, ognisko lub grill
(dod. Płatne w zależności od
menu) Nocleg.
IV Dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie.
Zwiedzanie największego w Polsce
Skansenu – ponad 180
drewnianych chat, sadyb, domków
i świątyń z terenu dawnych
Bieszczadów – ostatni zachowany
kawałek Bojkowszczyzny w Polsce.

Przejazd na sanocką starówkę:
dziedziniec Zamku Królewskiego i
wieża widokowa z panoramą na
dolinę Sanu i wzgórza Gór
Słonnych. Spacer po płycie rynku
sanockiej starówki, ławeczka
Dobrego Wojaka Szwejka i kościół
franciszkanów. Czas wolny,
podczas którego przewodnik
pokaże miejsca, gdzie można zjeść
regionalny obiad – np. warenyki
hryczane, fuczki itp. Powrót w
godzinach wieczornych.
Uwagi :
Program wycieczki jest ramowy
- kolejność zwiedzania może
się zmienić
Fakultatywnie obiad ostatniego
dnia - ok. 30 ,-zł / os.
CENA OBEJMUJE
Przejazd autokarem,
ubezpieczenie,
bilety wstępu według programu,
opieka pilota
opieka przewodnika podczas
zwiedzania

Zadzwoń do nas: +48 604 464 878, +48 604 555 140
Napisz: biuro@piotrtravel.pl
Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9.00 - 17.00

Siedziba biura:
Ul. Brzeska 23,
21-560 Międzyrzec Podlaski

